
 
ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA (81ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.  Aos trinta dias do mês de maio do ano 
de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta minutos, no Município de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954, 11º andar, reuniu-se o Conselho Fiscal da 
Companhia Docas de São Sebastião, com a presença de seus membros, conforme 
assinaturas ao final. Dando início à reunião, conduzido pelo Diretor Carlos Ruas, 
contando com a participação do senhor Newton Granado, respondendo pela Gerência 
de Controladoria e da senhora Orani Guida, para secretariar a reunião, com a seguinte 
Ordem do Dia: 1) Minuta da ata de reunião realizada no dia 25 de abril de 2014, a qual 
foi aprovada por unanimidade, devendo ser registrada no livro próprio de atas. 2) 
Balanço Patrimonial e Demonstração Financeira, foi apresentado a prévia do Balanço 
Patrimonial e das Demonstrações Financeiras, referente ao mês de abril, sendo 
observado pelo Diretor Carlos Ruas  que os referidos documentos estão sendo 
revisados e deverão sofrer alguns ajustes; 3) Relatório dos Contratos ! posição em 
abril/14,  com relação a essa documentação não houve questionamentos. 4) Assuntos 
diversos: 4.1 ! Arrendamentos: O Diretor Carlos Ruas informou que a ANTAQ 
solicitou novos documentos para análise, assim a previsão de julho passou para 
setembro do corrente ano; 4.2 ! Ação Civil Pública: O Ministério Público impetrou nova 
ação contra a Licença de Operação para o projeto de desenvolvimento do Porto, mas o 
escritório de advocacia está tomando as providências pertinentes;  4.3 ! Acórdão TCE: 
foi apresentado pelo Diretor Carlos Ruas cópia da publicação do Acórdão com o  
resultado regular do procedimento licitatório, por meio de Pregão Eletrônico e a 
contratação da empresa Memora Processos Inovadores Ltda., para aquisição de 
solução integrada de tecnologia e gestão da plataforma Oracle. Nada mais a ser tratado, 
foi encerrada a reunião, lavrando-se a ata, que lida e achada conforme, segue assinada 
pelos senhores Conselheiros. São Paulo, 30 de maio de 2014. 
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